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Véčko 1 – 25, Umět ošetřit obuv  

Podmínky:  

 Umět popsat jak ošetřit 2 druhy obuvi 

 Předvést na své obuvi prakticky 

Obecné pokyny 

Kůže se musí pravidelně ošetřovat a čistit. Bez toho se může kůže vysušit a nakonec i prasknout a tak ztratit 

svou užitnou hodnotu. Znečištěnou useň bez pigmentace lze čistit bezalkalickým mýdlem a destilovanou 

vodou. Kromě surové nebo nubukové usně, na které lze použít pouze spreje, se všechny druhy kůže musí 

pravidelně ošetřovat čistícím prostředkem na kůži a krémem na kůži. Předcházení vysychání a vyblednutí 

třeba všechny druhy kůže chránit i před přímým slunečním světlem. 

Údržba obuvi s hladkou usní 

jako výrazně převažujícího svrškového materiálu obuvi ROMIKA 

1. Najděte si vhodné pracovní místo na čištění obuvi, daleko od nábytku nebo výrobků, které mohou 

být snadno ušpiněny 

2. Po vyndání tkaniček z obuvi, pokud je tam máte, vezměte vlhký hadřík a odstraňte z obuvi prach a 

další nečistoty nalepené na Vaše boty. Pokud je obuv hodně znečištěna, zkuste použít speciální čistič 

na kůži. 

3. Na očištěnou obuv rovnoměrně naneste čistou látkou nebo štětečkem štědrou vrstvu leštěnky na 

obuv ( buď v barvě Vaší obuvi, nebo bezbarvou ) a nechte ji cca.15 minut působit. Pokud je obuv 

hodně zanedbaná, postup opakujte. 

4. Použijte kartáč na obuv na odstranění přebývající leštěnky, která se nevsákla. Nakonec použijte 

čistou látku nebo jelenici a obuv vyleštěte do lesku. 

Údržba obuvi z vlasových usní 

Údržba obuvi z vlasových/broušených usní (semiš, velur, nubuk): 

1. Před údržbou: vždy nejdříve zbavíme obuv nečistot 

2. Tento materiál nikdy nekrémujeme 

3. Výživa: používáme speciální přípravky pro oživení barvy i materiálu, nanášíme je pomocí pryžových 

kartáčků 

4. Impregnace: pravidelně obnovujeme ochrannou vrstvu proti vlhkosti, důležité je ošetřit novou obuv 

ještě před prvním použitím 

Tipy na odstraňování skvrn 

Skvrny třeba čistit podle možnosti ihned po jejich vzniku. Čím rychleji ošetříte znečištění, tím větší je šance, 

že ho odstraníte. 

1. Pivo, cola, alkohol, šťávy, víno: Ihned vysát domácími utěrkami, navlhčit destilovanou vodou a 

nechat vysušit. Celý postup podle potřeby zopakovat a zintenzivnit bezalkalické mýdlem. Čistěte 

nejen samotné místo, ale vždy plochu od stehu po steh. 

2. Mléko, máslo, tuk, čokoláda 

Hladká kůže: 
Všechny zbytky opatrně odstraňte z kůže tupou stranou nože, vyčistěte papírovou utěrkou a properte 

destilovanou vodou. Tuková složka zbývající v kůži se nedá nikdy úplně odstranit. Tuková skvrna se 

však v průběhu následujících týdnů sama odstraní, díky tomu, že kůže dýchá. - Surová kůže: 

Všechny zbytky opatrně odstraňte z kůže tupou stranou nože, vyčistěte papírovou utěrkou a properte 
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destilovanou vodou. Vysušenou kůži pak vyčistěte kartáčem na surovou kůži. Za příznivých 

podmínek zbylá tuková skvrna z kůže zmizí. 

Broušená kůže: 

Všechny zbytky z kůže opatrně odstraňte tupou hranou nože, pročistěte krepovým papírem a umyjte 

destilovanou vodou. Suchou kůži pak ještě pročistěte kartáčkem na česanou useň. V případě správného 

postupu čištěný mastný flek zmizí. 

3. Zvratky, moč, krev: Ihned vysát papírovými utěrkami, neprotírat, navlhčit destilovanou vodou a 

nechat vysušit. Celý postup podle potřeby zopakovat a zintenzivnit bezalkalickým mýdlem. Čistěte 

nejen samotné místo, ale vždy od stehu po steh. 

4. Tuky a masti: Všechny zbytky opatrně odstraňte z kůže tupou stranou nože, vyčistěte papírovou 

utěrkou a properte destilovanou vodou. Tuková složka zbývající v kůži se nedá nikdy úplně 

odstranit. Tuková skvrna však v průběhu následujících týdnů sama zmizí, díky tomu, že kůže dýchá. 

Ošetřování obuvi s membránou 

Skutečnost, že obuv má membránu, neznamená, že se o ni nemusíme starat a obuv bude po několik let 

sloužit jako nová. Nošením obuvi dochází k jejímu ušpinění, drobnému poškozování vrchní vrstvy obuvi, na 

obuv působí voda a podobně. Impregnace slouží právě k tomu, aby byla vrchní vrstva obuvi před těmito 

vlivy chráněna. Nenaimpregnovaná z vnějšku mokrá obuv s membránou neznamená, že bude propouštět 

dovnitř boty vodu, tomu zabraňuje membrána. Mokrá a špinavá obuv však nebude plnit svoji funkci 

propustnosti molekul vodních par ven z boty (molekuly páry nemohou mokrou a špínou ucpanou vrchní 

vrstvou obuvi prostupovat). Z toho důvodu je nutné udržovat boty čisté a ošetřené vhodným prostředkem. U 

kožených bot navíc po nějaké době bez ošetřování může docházet k poškození kožené vrstvy vlivem 

vysušení - kůže potom praská. 

Odstranění nečistot 

Před ošetřením obuvi je nutné ji nejprve očistit. Obuv zbavíme hrubých nečistot, omyjeme vlažnou vodou a 

kartáčkem (celokoženou obuv, a to semiš i broušenou kůži), nebo použijeme houbičku (kůže kombinovaná s 

textiliemi). 

Sušení 

Obuv nikdy nesušíme v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém slunci, necháme ji vyschnout přirozenou 

cestou. 

Ošetření povrchu obuvi 

Vnější povrch obuvi ošetříme vhodným prostředkem (koženou obuv můžeme promastit vhodným 

prostředkem), obuv naimpregnujeme podle doporučení výrobce impregnačního prostředku. Vhodné je i 

použití prostředků více v jednom, kdy jedním krokem (nastříkáním sprejem) obuv promastíme, oživíme a 

naimpregnujeme. Toto ošetření opakujeme podle doporučení výrobce prostředku, nejčastěji to bývá cca po 

14 dnech. Žádný produkt určený k ošetření obuvi nemůže poškodit samotnou membránu - ta je skrytá uvnitř 

mezi několika vrstvami. Nevhodný produkt (produkt, který není určený pro ošetření TEXové obuvi) však 

může znatelně snížit prodyšnost boty tím, že vrstvička impregnace znemožní průchod molekul vodní páry z 

boty ven. Vždy je tedy nutné použít prostředky speciálně určené na obuv s membránou (na prostředku musí 

být informace, že je vhodný na TEXovou obuv) 
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